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18 лютага адбыўся сход Студэнцкай 
Рады па якасці адукацыі гітарычнага фа-
культэта. На гэтым сходзе  былы стар-
шыня ССКО Арцём Сёмін, студэнт 5 
курса, пераклаў свае абавязкі старшыні 
на плечы Артура Кандраценкі, які на-
вучаецца на 3 курсе. Таксама Арцём 
паведаміў аб дасягнутых поспехах Рады 
за той час, калі ён быў старшынёй. На 
гэтым сходзе адбыўся выбар новых 
членаў гэтай важнай для студэнцкага 
жыцця факультэта арганізацыі. 

Улада над студэнцкім 
самакіраваннем цяпер у руках Арту-
ра Кандраценкі. Артур энергічны, 
камунікабельны, вясёлы хлопец, у яко-
га ёсць некаторыя планы развіцця Са-
вету. Я сустрэлася з ім, і ў нас адбыўся 
цікавы, у некаторых момантах смеш-
ны дыялог. Артур стаў членам СКО 
два гады таму і  потым заняў пасаду 
старшыні аналітычнай камісіі. 

  — Артур, чаму ты вырашыў 
уступіць у Раду па якасці адукацыі два 
гады таму назад? 

— Я не хацеў быць шэрай кро-
пелькай на факультэце. Цікава было 
ўступіць і, мабыць, нешта змяніць на 
карысць студэнтаў. Мяне цікавіла наву-
ка, аналітыка. Таксама мне падабаецца 
задача, якую ставіць перад сабой Рада, 
- гэта дапамога студэнтам. Праводзіцца 
вялікая работа, якая  палягчае вучобу 
студэнтаў. Абагульняючы можна ска-
заць, што я хацеў разумець сутнасць 
адукацыі, як феномена. Ой, неяк па-
фасна атрымалася (смяецца).

— Вось як! Раскажы, калі ласка, у 
якой сферы ты працаваў, у якой працу-
еш і якая больш падабаецца?

— Безумоўна, гэта навука. У 
першую чаргу мяне вабіла аналітыка, 
і ў хуткім часе я стаў старшынёй 
аналітычнай камісіі. Я пісаў  работы 
на вельмі   разнастайныя тэмы.  Жа-
даю звязаць сваё жыццё з навукай. 
У мяне ёсць планы: паступленне ў 
магістратуру, а потом і ў аспірантуру, 
але ўсе ж такі я не самы лепшы сту-
дэнт, не. Аднак, калі я хачу чагосьці 
дасягнуць, то дасягаю гэтага любымі 
шляхамі! 

— А якія гістарычныя тэмы цябе 
цікавяць найбольш? 

— Я ўніверсал (смяецца). У мяне 
тры краіны, якія цікаваць мяне, - Бе-
ларусь, Славакія, лепей будзе сказаць 
Чэхаславакія, і Францыя. Я пісаў кур-
савыя работы па Вышэйшай Адукацыі 
ў Францыі, потым па больш цікавай, 
на мой погляд, тэме “Французкая 
інквізіцыя”, а зараз мяне цікавіць 
Славакія падчас Другой Сусветнай вай-
ны.

— Што змяніла ў тваім жыцці 
СКО? 

— За 1,5-2 гады я стаў больш 
актыўным, набыў арганізатарскія 
здольнасці. Самае цікавае – гэта су-
вязь са студэнтамі. Мне падабаецца 
арганізоўваць розныя канферэнцыі, 
трэнінгі, сустрэчы. Дзякуючы СКО, я 
стаў больш камунікаваць. Ну і адчуваць 
сябе старшынёй – іерархія ўжо нейкая 
(смяецца). 

— Чым адрозніваецца СКО, якая 
была два гады таму, калі ты ўступіў, і на 
сённяшні дзень? 

— Вельмі складана сказаць, бо 
тэрмін зусім невялікі. 

— Што новага ты хочаш унесці ў 
дзейнасць Рады?

— Усё ж такі я планую працягваць 
курс, але з новымі мадыфікацыямі. Мы 
хочам больш адкрыцца, больш дапа-
магаць студэнтам. Плануюцца анкеты 
з пытаннямі для студэнтаў не толькі 
аб навуцы, але і аб розных сферах фа-
культэцкага жыцця. Я не хачу расказ-
ваць усе мае планы. Як гаворыцца, усё 
убачыцца, усё пачуецца!

— Ну а зараз пытанне з пер-
спектывай на будучыню! Мабыць, ты 
марыш стаць старшынёй СКО БДУ? 
Калі так, то якім чынам ты паспрабуеш 
дасягнуць гэтага? 

— Вельмі цікавае пытанне, дзя-
куй. Калі я адкажу “так”, а потым  
нічога не атрымаецца – будзе смешна, 
а калі я скажу “не” і ўсё атрымаецца – 
будзе яшчэ больш смешна (смяецца). 
Я больш хачу сканцэнтраваць сваю 
дзейнасць на факультэце. Для мяне 
гістарычны факультэт – alma mater. 
Мабыць, alma mater – гэта шырокі 
тэрмін, які больш прымяняецца для 
ўніверсітэта, але для мяне гэта гістфак. 
У першую чаргу гэта звязана з вялікай 
колькасцю ўспамінаў. Я хачу, каб наш 
факультэт працягваў квітнець і каб пра 
нас чулі ўсе! 

На такой патрыятычнай ноце 
скончыўся наш дыялог. Я спадзяю-
ся, што Артур будзе выдатным стра-
шынёй і жыццё факультэта зменіцца 
толькі ў лепшы бок! 

ВІНШАВАННІ

Вераніка Кучук                                                                               

Артур Кандраценка:
«Калі я хачу чагосьці 
дасягнуць, то дася-
гаю гэтага любымі 

шляхамі!»



3№ 60

21 лютага ва ўсім свеце адзна-
чаюць Дзень роднай мовы. Не 
абмінула гэта падзея і наш факуль-
тэт. У панядзелак, з самага ранку, 
студэнтаў сустракалі на ўваходзе 
віншаваннямі. Факультэт знутры 
быў упрыгожаны рознакаляровымі 
шарыкамі, на дзвярах аўдыторый 
былі размешчаны выказванні 
знакамітых людзей пра родную 
мову. На перапынках студэнты 
мелі магчымасць атрымаць пры-
зы, дэманструючы свае веды па 
беларускай мове і літаратуры, ад-
казваючы на пытанні сяброў фа-
культэцкай суполкі Таварыства 
беларускай мовы. А яскравым 
завяршэннем свята стаў выступ 
лідара гурта “Leibonik” Сяргея 
Башлыкевіча і салісткі гурта Ган-
ны Рубчэні. Часам сур’ёзныя і 
ўзнёслыя, часам жартаўлівыя і вя-
сёлыя песні Leibonik-аў не пакінулі 
нікога з аўдыторыі раўнадушным. 
Пасля выступу Сяргей Башлыкевіч 
з ахвотай пагадзіўся адказаць на мае 
пытанні.

- Распавядзіце, як Вы пачалі 
граць на гітары? Што падштурхну-
ла?

- Гэта выпадкова адбылося. 
Я не хацеў ніколі гітару, ды і ву-
чыцца граць на ёй не хацеў. Калі 
я быў у 11-ым класе, мая малод-
шая сястра вельмі захацела гітару. 
Пабачыла неяк у пілігрымцы, як 
гралі на гітары, ёй вельмі спада-
балася. Падаравалі ёй гітару на 
Дзень Народзінаў, некалькі месяцаў 
яна стаяла, збірала пыл у куце. Я 
вырашыў, што хоць сам навучуся 
граць. Крышку пачаў брыньчаць.. 
ну і неяк так навучыўся. Хаця лічу, 
што і дагэтуль не навучыўся. Неяк у 
мяне гэта бяздумна адбываецца.

- Наколькі я разумею, пачына-
лася Вашая творчасць з рускамоўных 
песень. А як пераключыліся на 

беларускамоўныя? 
- Не, не зусім так. Адначасова 

і на рускай, і на беларускай мовах 
пісаў. І вершы былі розныя.У шко-
ле ў мяне былі больш філалагічныя 
захапленні, потым ужо павярнуўся 
да тэхнікі, у інжынерыю, пайшоў на-
вучацца ў РТІ. А так, пісаў на абедзь-
вух мовах. Беларускія песні з’явіліся 
ад таго, што калісьці заслухаў да 
дзірак альбомы “N.R.M.”. І было 
нешта больш сур’ёзнае ў гэтых 
песнях, своеасаблівая патэтыка. А 
па-руску спяваў пра інапланецянаў 
і ўсялякія такія рэчы. Яны ў прын-
цыпе дайшлі і да гэтай пары, калі 
хочаце нейкага падобнага глупства, 
я іх часам спяваю. А тую патэтыку... 
мне трэба ці то зноўку да яе дарасці, 
ці што... Ёсць у мяне яшчэ гэтыя 
песні, але зараз я рэдка іх выкон-
ваю.

- А вось чаму гурт называец-
ца “Leibonik”? Што гэта значыць?

- Заўжды пытаюцца (смя-
ецца). Гэта  мая мянушка яшчэ 
са школьных часоў. Яе про-
ста перайначылі сябры. Я так 
падпісваў свае запісы, нават ва 
ўніверсітэце, калі рабіў першыя 
працы – “Лейбавіт”. Гэта з  Уол-
тэра Міллера, такі пісьменнік 
ёсць постапакаліптычны. Але ся-
брам маім цяжка было зразумець. 

Пыталіся: “Лейбавіт? Што гэта? 
Паляк нейкі ці немец?”. Яны так 

і перайначылі – Лейбонік. Ну і калі 
мы сабраліся гуртом, падумалі: “ а 
хай будзе “Лейбонік”, і не трэба 
прыдумваць назву гурту” (смяецца). 
Я думаю, не толькі ў нас такая пра-
блема была. Вырашылі: “хай пакуль 
пабудзе, мы потым нармальнае 
прыдумаем”. Вось да гэтай пары і 
ёсць, нармальнага не прыдумалі. 

- У Вас шмат песень на 
гістарычную тэматыку. А які перы-
яд у гісторыі Вам найбольш цікавы?

- Хмм.. ну па-рознаму. У 
гістарычным сэнсе мае песні даволі 
другасныя. Таму што гэта тое, што 
праз мяне праходзіць, мае фантазіі. 
Пачытаў нешта, прапусціў праз 
сябе, ну і расказваю так, як я гэта 
перажыў. Той жа “Ярылы крыж”. А 
перыяду, што найбольш цікавіць, 
як такавога, няма. Што зачэпіць.

- А што бы Вы маглі пажа-
даць гістфакаўцам?

- Ну тут усё вельмі проста 
– прыходзьце на нашыя канцэр-
ты. Насамрэч, у мяне шмат знаё-
мых з гістфаку, яны добра на мяне 
паўплывалі… З сімпатыяй стаўлюся 
да вашага факультэта. 

Дзень роднай мовы. Leibonik: інтэрв’ю з Сяргеем 
Башлыкевічам. 

АСОБА

Вікторыя Макоўская                                                                
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Свой унёсак у працу 
«Зімовай школы» 

ўнеслі і студэнты нашага 
факультэта. Удасканаль-
ваць свае навыкі і набываць 
новыя веды адправіліся 
карэспандэнты «Нікі» і 
творчая група «Stud Souz 
News». 

Два з паловай дні 
працы выдаліся вельмі 
насычанымі. Усе ўдзельнікі 
семінара былі падзеленыя 
на 8 каманд з гаворачымі 
самі за сябе  назвамі: 
«СБ. Беларусь сегодня», 
«ВВС. Руская служба»,  
«Euronews», «CNN», «Lenta.
ru», « Комсомольская прав-
да», «Аль-Джазіра», «Fox 
News Channel». Кожная 
з іх 2 дні форума рыхта-
вала конкурсны нумар 
газеты. Факультэцкія ж 
і універсітэцкія выданні, 
прывезеныя з сабой, 
ацэньваліся асобна.

Апроч наведвання на-
вучальных секцый, такіх 
як: «Студэнцкая газета ў 
сістэме карпаратыўных 
выданняў», «Эфектыўныя 
тэхналогіі стварэння ак-
туальнага мэдыякантэн-
ту», «Дызайн газеты. 
Інфаграфіка» і іншых, 
студэнты павінны былі 
ўважліва назіраць за, так 
званымі, інфанагодамі.  
Інфанагоды, як пасткі, 
былі ўважліва расстаўлены 
актывістамі Студсаюза 
БДУ. Гэта магла быць нібы 
раптоўная бойка на ды-
скатэцы (дарэчы, адным з 
«завадатараў» быў даволі 
вядомы Мікалай Падаляк). 
Або зрыў інтэлектуальнай 

гульні танцавальна-песен-
най імправізацыяй вядуча-
га. Усе гэтыя дэталі маглі 
быць у далейшым асветле-
ны ў конкурсных газетах.

«Адна з рэчаў, якія 
мяне станоўча здзівілі з 
самага пачатку, - гэта шчы-
расць, адкрытасць рабят, - 
дзеліцца сваімі ўражаннямі 
Артур Бекматаў, аспірант 
са Славакіі.  - спантан-
ныя і вясёлыя танцы або 
спевы кантрастуюць са 
стрыманым менталітэтам 
маладых славакаў». І Ар-
тур мае рацыю.  Нават без 
інфанагод  журналісты 
адрываліся, як маглі. 
Вольная хвілінка перад 
мерапрыемствам заўсёды 
запаўнялася калектыўнымі 
пляскамі.

Адной з галоўных пад-
зей форуму стаў брыфінг з 
прадстаўнікамі ўлады. На 
пытанні студэнтаў 5 сакавіка 
адказвалі: Міністр адукацыі 
Міхаіл Анатольевічам 

Жураўкоў, першы намеснік 
Міністра інфармацыі Ігар 
Уладзіміравіч Луцкі і прарэк-
тар па вучэбна-выхаваўчай 
рабоце і сацыяльных пы-
таннях БДУ Уладзімір  
Васільевіч Сувораў. Сту-
дэнты не стамляліся за-
даваць пытанні на са-
мыя розныя тэмы. Ад 
асаблівасцяў працоўных 
будняў міністра, да зако-
на аб абароне аўтарскіх 
правоў і Балонскім працэ-
се. Напрыканцы, усе тры 
спікеры, як сапраўдныя 
джэнтльмены, павіншавалі 
дзяўчат з надыходзячым 8 
сакавіка.  Пасля брыфінгу 
многія ўдзельнікі фо-
руму паспелі зрабіць 
сэлфі з выступоўцамі.

3 дні праляцелі 
незаўважна. У апошнюю 
ноч практычна ніхто 
не спаў, бо трэба было 
дапісваць артыкулы, за-
ймацца верстскай кон-
курснай газеты і пры-

думляць арыгінальнае 
прадстаўленне свайго пра-
екта. У выніку пераможцам 
стала каманда «CNN». Ра-
бяты не толькі зрабілі леп-
шую газету, вельмі ярка і 
арганічна яе прадставілі, 
але  і знялі відэа. Спе-
цыяльны дыплом за 
лепшае прадстаўленне 
газеты дастаўся каманд-
зе «Euronews». Дарэ-
чы, прадстаўнікі і гэтай 
каманды скрэатывілі і 
трохі змянілі сваю на-
зву. З «Euronews» на 
«Eureinews». І ўсё 3 дні вы-
датна гэта абгульвалі.

А «Ніка» ужо трады-
цыйна стала перамож-
цам у намінацыі «Леп-
шае беларускамоўнае 
выданне». Спадзяемся, 
праз 2 гады мы здолеем 
падцвердзіць сваё званне. 

Напярэдадні галоўнага сакавіцкага свята, з 4 па 6 сакавіка на базе САК «Брыганціна» адбыўся традыцыйны 
семінар-практыкум «Зімовая школа студэнцкай журналістыкі». На форум з’ехаліся не толькі прадстаўнікі студэнцкіх 
СМІ Беларусі, але і госці з-за мяжы. Тут былі маладыя журналісты з Расіі, Арменіі, Германіі і Славакіі. Усяго у рабоце 
форума прымалі удзел студэнты з 36 ВНУ.

Н і к а  і  Б р ы г а
ПАДЗЕІ

Вікторыя Санько                                                           
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Накануне обеда 5 марта 
2016 года в СОК «Бриган-

тина» состоялась конференция с 
представителями правительства и 
администрации БГУ: Михаилом 
Журавковым - Министром об-
разования Республики Беларусь, 
Игорем Луцким - первым замести-
телем Министра информации Ре-
спублики Беларусь и Владимиром 
Суворовым - проректором по учеб-
но-воспитательной работе и соци-
альным вопросам БГУ.

Михаил Анатольевич признал-
ся, что его утро начинается точно 
так же, как и утро большинства лю-
дей: 

- Зарядка, завтрак, кофе и на ра-
боту – обычное утро.

Это рабочее утро субботы у 
представителя государственного 
органа власти, наверное, тоже вы-
далось обычным. Только с одним 
уточнением. Михаил Анатольевич 
знал, куда едет. 

Знал и понимал, что журнали-
сты не всегда понимают все прямо 

и очень часто ищут скрытый смысл. 
Проще говоря, преувеличивуют. 
Позже, во время приветственного 
слова, он признался:

С журналистами встречаться 
как-то даже боязно. Нужно каждое 
слово продумывать. Я недавно с ва-
шими коллегами общался и понял, 
что если сказать «наверное», «может 
быть» и «я подумаю», то воспримут 
по-другому. Это будет значить, что 
я согласен, что так и будет. 

Мне приятно с вами встре-
титься. Я надеюсь, что мы будем 
вам любопытны не только как 
люди государственные, но и как 
люди интересные.

Михаил Анатольевич лишний 
раз напомнил аудитории 

«ЗШЖ-2016», насколько за по-
следние годы профессия журнали-
ста выросла, а вместе с тем выросла 
и ее ответственность. Не могу не 
согласиться, что в современном 
шатком мире слово журналиста 
имеет огромное значение и силу. 
И все это,  не смотря на наличие 

«электронных» слов. Тенденция 
писать «о плохом» все больше на-
бирает обороты. А люди (это не 
всегда журналисты), особенно в 
интернет СМИ, не чувствуют всей 
ответственности за свои слова.

— Плохие учителя, учебники, 
уроки…  Неужели у вас было на-
столько плохое детство, что сей-
час вы только об этом и стараетесь 
написать и убедить всех? Давайте 
искать позитивные вещи, писать 
о хороших делах, вещах и людях, 
а негативным фактам, наоборот, 
противостоять. Ловите счастли-
вые моменты. Ведь журналист, в 
первую очередь, должен быть по-
рядочным. Профессиональной по-
рядочности я желаю вам в первую 
очередь, - попытался призвать к со-
вести Министр образования. После 
приветственных слов всех главных 
лиц конференции настало время 
вопросов. Их было много. Моло-
дежь сам по себе народ любопыт-
ный, а журналистская молодежь 
– так вообще до жути пытлива. Уж 

Министр образования о талантах, философии и селфи
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не знаю, насколько представители 
Министерства были готовы к на-
шим вопросам, но тот факт, что 
были попытки увильнуть от ответа, 
есть. Наверное, журналист, если на 
вопрос отвечать не хочет, должен 
грамотно уметь уходить от него. 
Но это я так, поразмышляла вслух. 
Вернемся к вопросам. Михаил 
Анатольевич на вопрос о том, ка-
кое у него впечатление от зимней 
школы журналистики, все перевел 
на  Владимира Суворова:

— Наверное, Владимир Васи-
льевич лучше ответит, он тут ноче-
вал (посмеялся).

И тут же слово перехватил про-
ректор по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам 
БГУ:

— Вы знаете, мы в 00:40 вышли 
посмотреть, как проходит дискоте-
ка. Дверь оказалась за-крыта. Меня 
это и порадовало, и огорчило од-
новременно. Отдельной темой для 
лекции Михаил Анатольевич выде-
лил аннулирование неактуальных, 
устаревших, дублирующих специ-
альностей и их направлений. Ка-
ких - не уточнил, но отметил, что 
реформа университетского обра-
зования будет очень болезненной:

—  Мы сейчас смотрим и пе-
ресматриваем классификации спе-
циальностей. Я сторонник карди-
нальных перемен. На протяжении 
года ведем с университетами жар-
кие полемики. Потому что, как и во 
все времена, есть консерваторы и 
реформаторы. Первые за то, чтобы 
оставить все как есть, а вторые за 
перемены. Мне бы хотелось, что-
бы философский факультет как 
раньше стал одним из главных сре-
ди основных фа-культетов. Сейчас 
самое время ответить на вопросы: 
что делать дальше, куда двигаться и 
что означает университет сегодня? 
Понятие «классический универси-

тет» меняется. Профессор и сту-
дент уже другие. Мы переживаем 
очень интересное вре-мя. Но этот 
процесс будет очень болезненным.

Игорь Луцкий дополнил:— Но 
без Института журналистики мы 
никуда! Многим знакома ситуация, 
когда молодая девушка выхо-дит 
замуж, как ей кажется, за мужчину 
ее мечты. Но есть некий третий 
молодой человек, который безот-
ветно влюблен в эту девушку. И 
как так, это она выбирает совсем не 
его, такого влюбленного и готово-
го ради нее на все? 

Именно с такой ситуацией срав-
нил Михаил Журавков мой следу-
ющий вопрос, прозвучавший при-
мерно так: 

— Как вы относитесь к талант-
ливой молодежи нашей страны, 
которая уезжает за границу? Поче-
му они уезжают?

— Каждый решает сам. С точ-
ки зрения государства – обидно. 
Но приятно, когда молодые люди, 
уезжая, возвращаются к себе домой 
все равно.  Я бы трагедии из этого 
не делал. Причины эмигрировать у 
каждого свои: одни едут из-за лю-
бопытства, другие - просто путе-
шественники, у третьих – характер. 
Мы делаем все для того, чтобы вы 
- молодые и талантливые, остались 
здесь. Для того, как говорится, что-
бы, где родился, там и пригодился. 
И тут снова не обошлось без до-
полнений заместителя Министра 
информации:

— Все-таки большинство та-
лантливых людей нашей страны 
остаются у нас! Они белорусы. 
Были и будут ими. Время поджи-
мало, и модератор конференции 
предупредил всех выступающих, 
что разрешено не более одного во-
проса от каждого человека. Я так 
поняла, это был тонкий намек, что 
мне пора закругляться, а точнее, 

меня закруглили. Но наглости у 
меня хоть отбавляй, и моё «Мож-
но еще один вопрос? Пожааалуй-
ста…» сделало свое дело:

— Как правило, высокопостав-
ленные лица имеют неплохое ора-
торское мастерство. Хотели бы вы 
провести подобный мастер-класс 
на следующей ЗШЖ-2016?  

— По механике, математике – 
могу. А тут я не специалист. Дру-
гое дело – поделиться опытом: как 
преодолеть волнение, скованность, 
как вести себя в разном коллективе. 
В любом случае, повестка следую-
щей «Зимней школы студенческой 
журналистики» уже начала фор-
мироваться в диалоге с Михаилом 
Журавковым. А это уже хороший 
результат. Конференция длилась 
порядка двух часов, и высокопо-
ставленные лица отвечали на все 
интересующие студенческую мо-
лодежь вопросы. Как часто звучала 
правда в их ответах - мы не знаем. 
Но догадываемся. На то мы и жур-
налисты.

Напоследок, наши интервью-
ируемые, как настоящие джен-
тельмены, поздравили девушек с 
наступающим Всемирным жен-
ским днем: -Личного счастья, хо-
рошей учебы и реализовать себя в 
сво-ей профессии. Успехов вам по 
жизни!

P.S. Ах да! Михаил Анатолье-
вич с удовольствием ответил ещё 
на один вопрос. Но после оконча-
ния конференции:

— Михаил Анатольевич, мож-
но селфи?

— Конечно, давайте!

Дарья Синкевич                                                                              

РАЗМОВА
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Пачаўся новы семестр, а ў нас 
на гістфаку апынуліся сту-

дэнты з іншых краін! Госці гэтага 
нумару – Бартэк, які прыехаў да нас 
на семестр, і Канта – які з намі ўжо 
семестр і будзе вучыцца яшчэ 3,5 
гады (поўны курс навучання).  Ня-
гледзячы на тое, што хлопцы такія 
розныя, і гутарыла я з імі ў розны 
час, ніжэй вы зможаце пацікавіцца 
тым, як яны глядзяць на Беларусь, 
гістфак і перспектывы.
   - Прывітанне! Назавіся, калі ла-
ска!
  - Мяне завуць Бартэк Граліцкі, я 
прыехаў з Варшавы, прадстаўляю 
Варшаўскі ўніверсітэт. Вучуся на 
гістарычным факультэце, 4 курс. 
У нас бакалаўрыят – 3 гады, і 2 – 
магістратура, так што зараз я ўжо 

магістрант. Але мой родны горад 
— гэта Плоцк. Плоцк знаходзіцца 
на паўночна-заходнім накірунку 
ад Варшавы, ён размешчаны над 
Віслай (далей – Б.Г.).
- Вітаю! Мяне завуць Сінда Канта. 
Сінда – гэта прозвішча, а Канта – 
гэта імя (смяецца).  Я – з Японіі, з 
Токіа (далей – К.С.).
- Распавядзі, як ты апынуўся на на-
шым факультэце і чаму?

Б.Г.- Я прыехаў у Мінск па пра-
граме Вышэградскага фонда (на 1 
семестр). Хутчэй за ўсё буду пісаць 
магістарскую працу па Беларусі. 
Дагэтуль займаўся 19-ым стагод-
дзем у Царстве Польскім, а зараз 

у мяне ёсць ідэя: напісаць штосьці 
на аснове тых матэр’ялаў, якія да-
тычацца гісторыі 19-га ст., але ў 
адносінах да беларускіх зямель.  
Хачу выкарыстаць дадзеныя Нацы-
янальнага гістарычнага архіва. Гэта 
будзе праца, звязаная з рэкрутамі, з 
антрапаметрыяй і антрапалогіяй.

К.С. - У мяне было моцнае жа-
данне вучыцца менавіта за мяжой, у 
рускамоўнай краіне, і мой сябра, які 
прыехаў у Беларусь на стажыроўку, 
параіў мне завітаць  сюды.

- Ці ўзнікалі ў цябе праблемы 
тут? Напрыклад, з мовай?

Б.Г. - Не, праблем не было. 
Было шмат спраў, якія трэба было 
аформіць, але ўсё атрымалася 
зрабіць “без чаргі”, і ў паліклініцы 
адразу ўсё вырашылася. Усё пакуль 
добра.

К.С. - Канешне, у мяне ёсць пра-
блемы з мовай, але сябар дапамагае 
мне. А так: адміністрацыя вельмі 
строгая на факультэце.

- Ці быў ты ў іншых славянскіх 
краінах, і ці ёсць жаданне іх наве-
даць?

Б.Г .- Не, я ўпершыню знаход-
жуся на ўсходзе ад Польшчы, за 
выключэннем Вільнюса (я там 
2 разы быў). З краін, у якіх быў, 
магу пералічыць Чэхію, Венгрыю, 
Германію і Галандыю. 

К.С. - Не, не быў. А жаданне – ка-
нешне ёсць: напрыклад, у Расію.

- Адкажы, што цябе ўразіла ў 
Беларусі?

Б.Г. - Ведаеш, у Беларусі я пакуль 
нядоўга − 2 тыдні. Бачыў амаль 
толькі Мінск. У ім – гэта маш-
таб архітэктуры. Здзівіў праспект 
Незалежнасці. А так, складана адка-
заць, пакуль адаптуюся.

К.С. - Водка (смяецца). У нас 
нічога падобнага няма. Бабулі, якія 
ў метро прадаюць кветкі, фрук-
ты і гародніну. У Токіа гэтага не 
ўбачыш. Свабода. У Беларусі шмат 
чаго дазволена. У Японіі не прыня-
та размаўляць па тэлефоне ў метро 
і іншым транспарце.

- А чым адрозніваюцца людзі? 
Можа ёсць нейкія асаблівасці ў 
беларусаў?

Б.Г. - Не, ведаеш, у нас крыху 

адрозніваецца падыход да замеж-
ных студэнтаў. Я заўважыў, што 
замежны студэнт на гістарычным 
факультэце – гэта адносна  рэдкая 
з’ява. Усе цікавяцца, падыходзяць, 
размаўляюць, пытаюцца, што я тут 
раблю… А вось у нас так не тур-
буюцца. У Варшаўскім універсітэце 
замежных студэнтаў заўсёды шмат, 
але мы з імі асабліва не маем зносін. 
К.С. - Тварам (смяецца). Знешне. 
Акрамя знешнасці – таварыскасцю. 
Бо, напрыклад, у нас не вельмі лю-
бяць замежнікаў.

- Якія ў цябе ёсць чаканні, звя-
заныя з часам, праведзеным у 
Беларусі?

Б.Г .- Я жадаю пазнаёміцца з Бе-
ларуссю, таму што з польскага пун-
кту гледжання  краіна з’яўляецца 
адной з найбольш “блізкіх” і адна-
часова “далёкіх” суседак. Калі гляд-
зець з боку Польшчы, то кантакты 
з Беларуссю  абмежаваны. Час, які 
я правяду тут, збіраюся звязаць са 
сваёй навуковай працай, і пажыць, 
і паглядзець, як людзі тут жывуць.

К.С. - Па-першае, канешне, вы-
вучыць рускую мову. Па-другое, 
паглыбіць свае веды ў гісторыі. І, 
безумоўна, павандраваць па краіне.

- Дзякуй за гутарку!

П р ы в і т а н н е  з - з а  м я ж ы – 2 !

Валерыя Ляшук



8 люты, 2016

А  ц і  н е  п а в ы с і ц ь  а д у к а ц ы ю ?

АДУКАЦЫЯ

Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт – гэта месца, 

якое дае шмат магчымасцей для 
адукацыі. І адна з іх  - гэта факуль-
тэты перападрыхтоўкі і павышэння 
кваліфікацыі спецыялістаў. Адразу 
ўзнікае пытанне: хто можа вучыцца 
на такіх факультэтах?

Праграмы перападрыхтоўкі і па-
вышэння кваліфікацыі скіраваны да 
наступных асоб:

1) спецыялістаў, што жадаюць 
змяніць прафесію на больш запа-
трабаваную працадаўцамі;

2)    спецыялістаў, якім патрэбны 
актуальныя веды ў пэўнай галіне; 

3) студэнтаў старэйшых курсаў, 
якія думаюць пра сваю запатраба-
ванасць яшчэ да пачатку працоўнай  
дзейнасці і імкнуцца быць 

кампетэнтнымі ў некалькіх галінах.
Дадатковую адукацыю для дарос-

лых у БДУ прапануюць Інстытут 
журналістыкі, Рэспубліканскі 
інстытут вышэйшай школы, 
Інстытут бізнесу і менеждменту 
тэхналогій, Дзяржаўны інстытут 
кіравання і сацыяльных тэхналогій, 
Інстытут перападрыхтоўкі і па-
вышэння кваліфікацыі суддзяў, 
працаўнікоў пракуратуры, судоў 
і ўстаноў юстыцыі, Інстытут 
павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі ў галіне тэхналогій 
інфарматызацыі і кіравання. 

Мэтай работы факультэтаў 
перападрыхтоўкі і павышэння 
кваліфікацыі з’яўляецца рэалізацыя 
дзяржаўнай кадравай палітыкі па 
бесперапыннаму прафесійнаму на-

вучанню кадраў з вышэйшай адука-
цыяй.

Па заканчэнні навучання асо-
бам, якія паспяхова прайшлі 
курс перападрыхтоўкі,  якія здалі 
дзяржаўны экзамен і абаранілі ды-
пломную працу, прысвойваецца  
адпаведная кваліфікацыя і выдаец-
ца дыплом аб перападрыхтоўцы 
дзяржаўнага ўзору.

(Больш падрабязную 
інфармацыю шукайце у раздзеле 
“Дадатковая адукацыя дарослых у  
БДУ” на сайце ўніверсітэта  http://
www.bsu.by)

Вераніка Каско                                                           
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П а д а р о ж ж а  ў  г і с т о р ы ю  з а м к а ў 
з  Б у т э в і ч а м

Таццяна  Cвенцецкая                                                                                      

Гістарычны факультэт — гэта месца, дзе можна 
ўбачыць шмат прыемных, цікавых і вядомых 

людзей. Некаторыя з іх працуюць на факультэце, а 
некаторыя прыходзяць спецыяльна для сустрэчы з 
намі. Так было і ў чацвер: на гістарычным факультэ-
це была арганізавана цёплая сустрэча з беларускім 
пісьменнікам і перакладчыкам Анатолем Іванавічам 
Бутэвічам.

Для студэнтаў гістарычнага факультэта творчасць 
Анатоля Іванавіча цікава найперш тым, што многія 
з яго прац прысвечаны гістарычнай тэматыцы. Не 
гледзячы на тое, што ён з’яўляецца выпускніком 
філалагічнага факультэта, цікавасць да гісторыі 
ў ім нарадзілася яшчэ ў школе з апавяданняў пра 
Радзівілаў. Канчаткова Анатоль Іванавіч упэўніўся 
ў тым, што беларусы павінны шанаваць родную 
гісторыю, на сустрэчах з пасламі, знаёмячы іх з 
гісторыяй, як кажа сам пісьменнік, “нацыі донараў”.

Кнігі Анатоля Іванавіча — гэта сінтэз літаратуры 
і гісторыі. Маляўніча і ярка раскрываючы вобра-
зы, пісьменнік не забывае кансультавацца як з 
гісторыкамі, у тым ліку выкладчыкамі гістарычнага 
факультэта, так і з беларускімі пісьменнікамі і 
паэтамі. Напрыклад, яго кнігі пра замкі — гэта не 
проста апісанне іх гісторыі і архітэктуры, гэта па-
дарожжа: “таямніцы мірскага замка” — падарож-
жа з А.Міцкевічам, “таямніцы нясвіжскага замка” 
— з У.Сыракомляй, “таямніцы крэўскага замка” — з 
Вітаўтам.

Сустрэча нагадала лекцыю па гісторыі Беларусі з 
паралельнага сусвету: слухачам не патрэбна было 
крытычна ставіцца да матэрыялу, асэнсоўваць 
утрапёна заблытаны вузел знешняй крытыкі або 
вывучаць эканоміку. Патрэбна было толькі разам 
з пісьменнікам зазірнуць у той свет замкаў ВКЛ, у 
любоўныя гісторыі Ягайлы і Вітаўта, якія знайшлі 
адлюстраванне ў яго кнігах. Калі ў час звычай-
ных лекцый  мы адказваем на пэўныя пытанні, то 
на гэтай лекцыі Анатоль Іванавіч выкарыстоўваў 
гістарычныя загадкі, адказы на якія мы не ведалі.

Не абышлося і без жартаў. Калі Анатоль Іванавіч 
выдаў кнігу “Каралева не здраджвала каралю”, на 
гэту кнігу ў “Зорцы” напісалі рэцэнзію з загалоўкам 
“Анатоль Бутэвіч высветліў, што каралева не здрад-

жвала каралю”, на пытанні “вы са свечкай стаялі?” 
Анатоль Іванавіч з усмешкай адказваў: “стаяць 
стаяў, але ж дагарэла — нічога не бачыў”.

Не засталося без увагі і тое натхненне пісьменніка, 
калі ён пачынаў размову пра любоў да Радзімы. З 
якім захапленнем ён казаў пра Вітаўта Вялікага, 
пра Францыска Скарыну, Кастуся Каліноўскага, 
пра свайго настаўніка і натхняльніка Максіма 
Багдановіча.

Прыемным было і завяршэнне сустрэчы. Як 
шчыра пісьменнік заклікаў слухачоў да міру, дабра 
словамі беларускіх паэтаў, і, канешне, да любові 
да сваёй краіны. Анатоль Іванавіч спытаў: ”Каго 
любіш? — яму дружна адказалі — “Люблю Бела-
русь!” — “То ўзаемна”.
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Варта згадаць некалькі праектаў, запланаваных на гэты 
год. 

Міжнародная навуковая канферэнцыя ма-
ладых навукоўцаў «Актуальная археалогія-3: новыя 
інтэрпрэтацыі археалагічных дадзеных». Канферэнцыя 
адбудзецца ў красавіку 2016 г. у Інстытуце гісторыі матэры-
яльнай культуры РАН, г. Санкт-Пецярбург. У гэтым год-
зе асаблівая ўвага будзе нададзена праблемам метадалогіі 
археалагічных даследаванняў. Як вядома, інтэрпрэтацыя 
археалагічнага матэрыялу шмат у чым залежыць ад 
абраных метадаў яго даследавання, таму так важна за-
раз звярнуць увагу на праблемы метадалогіі, улічваючы 
актыўнае ўваходжанне ў навуку новага пакалення 
даследчыкаў. Асноўныя напрамкі работы канферэнцыі: 
новыя метады даследавання археалагічных матэрыялаў, 
новыя інтэрпрэтацыі вядомых дадзеных, гістарыяграфія 
метадалагічных даследаванняў у археалогіі. Акрамя 
таго, плануецца наведванне археалагічнай экспазіцыі 
ў залах Адкрытага захоўвання Дзяржаўнага Эрмітажа. 
Інфармацыя пра канферэнцыю таксама размешчана на 
сайце ІГМК РАН па адрасе www.archeo.ru.

Школа ў Балгарыі пройдзе з 15 па 28 жніўня на базе 
Балгарскага дзяржаўнага гісторыка-архітэктурнага музея-
запаведніка. У рамках школы будуць арганізаваны секцыі 
па наступных навуковых накірунках: археабіялагічныя 
метады ў археалогіі, археалагічнае шкло, археалагічны 
тэкстыль, каменныя прылады: тэхналогія і эксперымент; 
палеаантрапалогія; ювелірнае рамяство Сярэднявечча. За-
вяршальным этапам працы Школы стане навуковая кан-
ферэнцыя «Актуальныя праблемы захавання і вывучэння 
культурнай спадчыны народаў Еўразіі». Заяўкі падаюцца 
анлайн тут: http://archtat.ru/ru/arch-school/application/ 
да 1 мая 2016.

15-я Міжнародная Студэнцкая навуковая 
археалагічная канферэнцыя «Середньовічні тая 
ранньомодерні старожитності Цэнтральна-Східної 
Європи», якаючы адбудзецца 15-17 красавіка ў Навучаль-
на-навуковым інстытуце гісторыі, этналогіі і правазнаўства 
ім. О.М.Лазаревського ў Чарнігаўскай НПУ ім. Т.Г. Шев-
ченка.

Платная экспедыцыя ТАА нац. «АВ КІМ-
Спадчына» ў Ханты Мансійскай аўтаномнай акругі 
- Югры, у 50 км ад г. Урай, на р. Сумпання. Яна будзе 
праводзіцца ў перыяд май - верасень, з 2 - па 28-га кож-
нага месяца. Мэта экспедыцыі - даследаваць 3 паселішчы 
эпохі мезаліту-неаліту - сярэднявечча (VII-IV тыс. да н.э 
- I тыс. н.э). Праезд ажыццяўляецца цягніком ад Екаця-

рынбурга да Вусце-Аха за кошт арганізацыі. Лагер аб-
сталяваны пяцімеснымі намётамі. У электрафікаваным 
лагеры выкананы ўсе ўмовы для нармальнага пражыван-
ня, што ўключае ў сябе трохразовае харчаванне, лазні і 
шмат іншага. 1 раз за змену для ўдзельнікаў экспедыцыі 
праводзіцца экскурсія ў музей пас. Палоўка. Гэтак жа 
кіраўнікамі работ (прафесійнымі археолагамі) правод-
зяцца лекцыі па археалогіі, ажыццяўляюцца экскурсіі на 
археалагічныя аб’екты. І гэта не адзіныя мерапрыемствы 
для пачаткоўцаў-даследчыкаў.

Мноства падобных школ, канферэнцый і экспеды-
цый праводзяць і ў іншых краінах, дзе гэтак жа не менш 
цікавы менавіта ваш, магчыма не вялікі, але вопыт у галіне 
археалогіі, атрыманы на роднай зямлі. Хто шукае, той 
знойдзе! У добры шлях!

На край свету
АРХЕАНІКА

Іван Прыстаўка                                                                                  

Многія студэнты, якія бачаць сваё прызначэнне ў археалогіі, часта задаюцца пытаннем: дзе і як можна атры-
маць нейкі археалагічны досвед, акрамя раскопак на тэрыторыі нашай краіны, і ці ёсць наогул такая магчы-

масць? Юных даследчыкаў адразу можна ўзрадаваць - такая практыка існуе! На постсавецкай прасторы ёсць мноства 
археалагічных школ, дзе можа прыняць удзел, як студэнт, так і спецыяліст. Замежныя школы, экспедыцыі дапама-
гаюць даведацца пра інавацыі ў галіне археалогіі і пра новыя найцікавейшыя даследаванні і адкрыцці. Таксама гэта 
цудоўны  шлях да напісання сваіх даследаванняў.
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Пра што можа думаць сярэднестатыстычны 
беларус у гэты нялёгкі час? Пра павышэн-

не коштаў на камунальныя паслугі, пра курс даляра, 
пра нейкія асабістыя справы і пачуцці. Але ў лютым 
беларус перажываў яшчэ за адну рэч. Ён шчыра 
хваляваўся, ці дадуць нарэшце-ткі Ды Капрыа Оскар. 

Чаму менавіта Леанарда Ды Капрыа стаў пага-
лоскай оскараўскай цырымоніі і тварам мемаў да 
канца не ясна. Ён жа далёка не адзіны акцёр, каго 
Амерыканская кінаакадэмія «пракідывае» з зайздрос-
най сталасцю. Оскара ўсё яшчэ няма ў Тома Круза, 
Брэда Піта, Брэдлі Купера. Апошні, дарэчы, рэаль-
на прэтэндаваў на запаветную статуэтку 3 разы за 
апошнія 3 гады. А Лео намінаваўся за 22 гады ўсяго за 
4 фільмы, не лічачы «Выжыўшага». Магчыма, справа 
ў залішняй эмацыйнасці акцёра. Ён асабліва востра 
перажываў свае няўдачы на публіцы наўпрост у залі.

Тым не менш, у гэтым годзе справядлівасць пера-
магла. Менавіта вострасюжэтная драма «Выжыўшы» 
рэжысёра Алехандра Гансалеса Іньярыту прывяла ак-
цёра да доўгачаканай статуэткі. Карціна аб нялёгкім 
жыцці першапраходца на Амерыканскім Захадзе ў 
пачатку XIX стагоддзя была адзначана яшчэ двума 
Оскарамі. Іньярыту другі год запар атрымаў статуэтку 
за рэжысуру. А Эмануэль Любецкі ўдастоіўся трэцяга 
запар Оскара ў намінацыі «Лепшая праца аператара».

Дарэчы, справядлівасць у ноч з 28 на 29 лютага 
перамагла не толькі для Ды Капрыа. Легендарны 
кампазітар Эніа Марыконэ быў удастоены свайго 
першага (не лічачы ганаровага) Оскара за саундтрэк 
да стужкі «Агідная васьмёрка» Квенціна Таранціна. 
Першага пасля 5 намінацый і звыш 500 фільмаў.

За ўсёй гэтай масавай істэрыяй вакол Ды Капрыа, 
барацьба за галоўную намінацыю вечара - «Лепшы 
фільм года» ўяўляла сабой нешта другаснае. А шкада, 
бо карціна-пераможца - «У цэнтры ўвагі» - сапраўды 
заслугоўвае ўвагі.

Фільм Томаса Макарці, на самай справе, знака-
вы. Не толькі для сусветнага кіно, а, у першую чар-
гу, для прадстаўнікоў журналісцкага рамяства. Як 
«Таварыства мёртвых паэтаў» стала абавязковым да 
прагляду для ўсіх настаўнікаў і выкладчыкаў. Сюжэт 
фільма «У цэнтры ўвагі» заснаваны на рэальных пад-
зеях і апавядае аб журналісцкім расследаванні. Група 
карэспандэнтаў газеты «The Boston Globe» спрабуе 
праліць святло на выпадкі педафіліі ў каталіцкай 
царкве.

Нягледзячы на ўсю вастрыню і правакацыйнасць 
сюжэту, карціна, як ні дзіўна, не пра безгрунтоўнасць 
інстытута царквы. І не пра прыватныя выпадкі 
жахлівых злачынстваў. Ён аб Журналісце. Аб тым, 
як неабыякавы чалавек з блакнотам у руках здольны 
зрабіць тое, што непадуладна нават паліцыі. Камусьці 
стужка падасца залішне аднастайнай і зацягнутай. 
Ды і лішніх непрыстойнасцяў, нягледзячы на скан-
дальнасць сюжэту, тут не знойдзеш. Стваральнікі 
па-майстэрску абыходзяць вострыя куты. Затое пака-
зана крапатлівая праца журналіста, працоўныя будні 
вялізнага выдання. Тут ініцыятыва і неабыякавасць 
выкрываюць грамадскі парок. Гэты сваеасаблівы 
візуалізаваны маральны кодэкс журналіста вяртае 
веру ў існаванне неперадузятых СМІ. Што немала-
важна ў стагоддзі бесперапыннага інфармацыйнага 
шуму і штодзённай пагоні за сенсацыяй.

Калі Вы ўсё яшчэ не глядзелі «У цэнтры ўвагі» — 
абавязкова папоўніце гэты прабел. Вы не пашкадуеце 
аб выдаткаваным часе.

Оскараўская рэфлексія
ФЭСТ

Вікторыя Санько
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Добры дзень шаноўнае спадарства! Вясна - гэта той перыяд, калі колькасць студэнтаў гістфаку 
ў Нацыянальнай Бібліятэцы ўзрастае ў геаметрычнай прагрэсіі. Усіх турбуе напісання курсавых 
работ. І ў гэты напружаны час Спадарыня Кліо, як заўсёды, дорыць вам порцыю гумару ад нашых 

выкладчыкаў.

Бекиш А. А.
Что значит, вам нечего завещать в 20 лет. А 

органы?

Ларионов Д.Г. 
Лидер занял столицу и Предмехиковье.

Михайлец М. А. 
Это вы сначала морщитесь, а потом будете.

Шкутник И.В. 
Вы уже на 4 курсе. У вас уже должны быть 

зубы.

Захаркевич  С.А.
1. Я  не выговариваю из 30 букв -32.

2. Закон решает, мужчина вы или женщина. 
А вы можете считать себя кем угодно. 

3. Мой удел — буфет истфака. И его ника-
ким пиаром не испортишь. 

Симановский С.И
1. Вы лучше вместо сигарет орешки купите 

или яблоки... «Антоновки»! 
2. Вот эти спайсы зачем? Выходят из окна - 

падают.
3. Я вот вечером в бассейн хожу. Но это же к 

теме не относится!

КЛІА

Адрас рэдакцыі: 
г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6.

Тэл. +375447667057
E-mail: his.shur@gmail.ru.

Web: http://hist.bsu.by/studentam/pressa.html
Група ў «Вконтакте»: http://vk.com/public_nika 

Галоўны рэдактар:
Уладзіслаў ШУР

Нам.галоўнага рэдактара:
Вераніка КАСКО

Заснавальнік: Студэнцкая
Рада па якасці адукацыі 

гістарычнага факультэта БДУ 

Дызайн і вёрстка: 
Прыстаўка Іван

Карэктары:
Вераніка Васільева

Вікторыя Макоўская
 Артур Кандраценка

Распаўсюджваецца на правах 
унутраннага карыстання 

(бескаштоўна)

Меркаванні аўтараў могуць 
не супадаць з пазіцыяй 

рэдактараў.

N I K A 
Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ 

Спадзяюся, Вам спадабалася.
 Вы можаце дапамагчы мне, дасылаючы свае назіранні за 
выкладчыкамі і студэнтамі  на маю электронную  скры-

ню: 6683720@mail.ru Дзякуй за ўвагу!


